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Υπότον τίτλο "Στενότερη συνεργασία στην οικονομία, την ενέργεια και το κλίμα", στην ιστοσελίδα
της Καγκελαρίας δημοσιεύεται ανακοίνωση σχετικά με τη χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη.
"Γερμανίακαι Ελλάδα θέλουν να συνεργαστούν μελλοντικά πιο στενά στους τομείς της ενέργειας
και του κλίματος. Αυτό τόνισε η Καγκελάριος Μέρκελ κατά την επίσκεψη του Έλληνα
πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Στην συνάντηση συζητήθηκαν οικονομικά θέματα και θέματα
ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και επίκαιρα θέματα της μετανάστευσης", αναφέρεται στην
ανακοίνωση, στην οποία σημειώνεται: "Κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, η
καγκελάριος εξήρε τις διμερείς σχέσεις, "οι οποίες είναι καλές, αλλά μπορούν να
εντατικοποιηθούν". Η Μέρκελ τόνισε την κοινή επιθυμία για πιο στενή συνεργασία στους τομείς της
ενέργειας και του κλίματος καθώς και γενικά γύρω από τις οικονομικές επαφές".
Επενδυτικές ευκαιρίες για γερμανικές επιχειρήσεις
Ηκαγκελάριος χαιρέτισε τη σχεδιασθείσα ατζέντα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, την οποία
ανακοίνωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Τα μεταρρυθμιστικά σχέδια, τα οποία, μεταξύ άλλων,
προβλέπουν ιδιωτικοποιήσεις, διευκολύνουν επενδυτικές ευκαιρίες και για γερμανικές
επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα σχέδια "θα κάνουν πιο εύκολα εκπληρώσιμες τις υποχρεώσεις, τις
οποίες η Ελλάδα έχει ακόμη στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδότησης", είπε η
καγκελάριος.
Να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση
Γιατο θέμα και οι δύο υποστήριξαν τη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας. "Χαίρομαι που ένα κεντρικό
σημείο της δουλειάς της νέας ελληνικής κυβέρνησης είναι να γεμίσει αυτή τη συμφωνία τώρα
πραγματικά με ζωή", δήλωσε η καγκελάριος. Αυτό θα συμβάλει "ώστε οι πρόσφυγες πράγματι να
επιστρέψουν και έτσι να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση".

Σεό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, η Μέρκελ και ο Μητσοτάκης αντάλλαξαν απόψεις για
θέματα της διεύρυνσης της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη
της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, καθώς και για το μέλλον των διαπραγματεύσεων για ένταξη
της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας.
Στηνίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο
συναίνεσε στην ίδρυση ενός γερμανοελληνικού Ιδρύματος Νεολαίας. "Αυτό θα φέρει κοντά νέους
ανθρώπους από τις δύο χώρες και θα συμβάλει έτσι στην εμβάθυνση της αμοιβαίας κατανόησης.
Ως γερμανική έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας προβλέπεται η Λειψία", αναφέρει η Καγκελαρία.
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